
Κατάλογοι, προϊόντα, ενημερωμένες πληροφορίες και τιμές, απ’ όπου κι αν βρίσκεστε, άμεσα κι απλά.

Dropbox: Η νέα μας on-line υπηρεσία ενημέρωσης
Η ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΑΕΕ στην προσπάθειά της να γίνει όσο το δυνατόν πιο φιλική και άμεση στις ανάγκες σας, εισήγαγε 
την υπηρεσία Dropbox στις on-line παροχές της, προσφέροντας κάθε στιγμή, όπου κι αν βρίσκεστε, την πιο ενημε-
ρωμένη έκδοση των καταλόγων της.

Έτσι, όταν χρειάζεται να ανατρέξετε σε προϊόντα και τιμές, με το Dropbox μπορείτε να έχετε έγκυρη πληροφόρηση, 
από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, με ένα μόνο click.

Τι είναι το Dropbox;
Το Dropbox είναι μια δωρεάν on-line υπηρεσία αποθηκευτικού χώ-
ρου που επιτρέπει την κοινή χρήση αρχείων μεταξύ διαφορετικών 
συσκευών και χρηστών. Με απλά λόγια είναι ένας σκληρός δίσκος 
στο internet.

Γιατί όμως να χρησιμοποιήσω το Dropbox;
Ο κυριότερος λόγος είναι η αμεσότητα. Ενημερώνεται αυτόματα 
και προσφέρει, όποτε το χρειαστείτε, πολύ γρήγορα, με ελάχιστες 
απαιτήσεις, σε οποιαδήποτε συσκευή σας, την πιο ενημερωμένη 
έκδοση όλων των καταλόγων μας.

Φανταστείτε ότι βρίσκεστε στο κατάστημα σας και δεν μπορείτε να 
βρείτε που έχετε αφήσει τον κατάλογο της ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΑΕΕ ή σε 
κάποιο ραντεβού για δειγματισμό ή ακόμα και στον δρόμο ή το σπίτι 
και θέλετε να σημειώσετε κάποια από τα προϊόντα ή να ελέγξετε την 
τρέχουσα τιμή τους.

Χωρίς να χρειάζεται να κάνετε κάποια άλλη ενέργεια, ανοίγο-
ντας απλά τον υπολογιστή ή το κινητό σας, έχετε τα ίδια ακρι-
βώς αρχεία με αυτά που έχουμε κι εμείς.

Συμβατότητα
Είναι συμβατό με υπολογιστές που χρησιμοποιούν windows, linux ή και 
MAC, με κινητά τηλέφωνα iPhone, Android, BlackBerry και ταμπλέτες.

Εγκαταστήστε τώρα την υπηρεσία Dropbox και μείνετε ενημε-
ρωμένοι για πάντα.

Επικοινωνήστε με την ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΑΕΕ κι ένας συνεργάτης 
μας θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμος για να σας βοηθήσει 
στην δημιουργία του λογαριασμού σας, με απλές οδηγίες και 
επεξηγηματικά videos.
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